
 

 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO   
                        BÁSICO 1 e BÁSICO 2 (ESPANHOL) 

 

• 01 caderno    

• Livro Didático:  

 

 
 

TÍTULO:      Aula Internacional 1 (Libro del Alumno + CD) - Nueva Edición 
AUTORES: Jaime Corpas, Eva García e Agustín Garmendia 
EDITORA:   Difusión 
ISBN:           9788415640097 
 
Para consulta sugerimos: 

• Dicionário Santillana para Estudantes 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário, receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 

 

 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO   

 BÁSICO 3 (ESPANHOL) 
 

• 01 caderno    

• Livro Didático:  
         

 
TÍTULO:      Aula Internacional 2 (Libro del Alumno + CD) - Nueva Edición 
AUTORES: Jaime Corpas, Eva García e Agustín Garmendia 
EDITORA:  Difusión 
ISBN:          9788415640103 
 
Para consulta sugerimos: 

• Dicionário Santillana para Estudantes 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário, receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral: 
      Lei nº 9610/98. 
 

 

  



 

 

 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO  

 INTERMÉDIO 2 e INTERMÉDIO 3 (ESPANHOL) 
 

• 01 caderno    

• Livro Didático:  
 
 

TÍTULO:      Aula Internacional 3 (Libro del Alumno + CD) 
AUTORES:  Jaime Corpas, Agustin Garmendia e Carmen Soriano 
EDITORA:   Difusión 
ISBN:           9788415640110 
 
Para consulta sugerimos: 

• Dicionário Santillana para Estudantes 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deve conter nome completo do(a) aluno(a) e turma. 

 É necessário o(a) aluno(a) estar com o material completo nas primeiras semanas de aula. 

 Caso adquira livro usado, o mesmo deverá ser completamente apagado antes do início das aulas. 

 As turmas que adotarem livro literário, receberão a lista posteriormente. 

 NÃO ACEITAMOS LIVROS FOTOCOPIADOS OU IMPRESSOS - Respeito ao direito autoral:  
     Lei nº 9610/98. 
 
 
 
 


